
Kuruluş Tarihi: 2013 

Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Turizm İşletmeciliği Bölümünün misyonu temel işletmecilik 

ve turizm meslek formasyonuna sahip bireyler yetiştirmek, bilimsel ve sektör el araştırmalar 

yapmak ve projeler üretmektir. 

Bölümünün Amacı: Turizm işletmeciliği bölümünün amacı, turizm işletmelerinin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmektir. Bu doğrultuda; öğrencilerimizin genel 

işletmecilik ve turizm işletmeciliği alanında operasyon el düzeyde bilgi, beceri ve uygulama 

yeteneklerinin yanı sıra ileri düzeyde yönetim bilgisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip, 

sosyal ilişkileri gelişmiş, özgüveni yüksek bireyler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. 

Turizm sektörü ile geliştirilen yakın ilişkiler doğrultusunda bir yandan öğrencilerimizin 

nitelikli işletmelerde staj yapmalarına katkı sağlanırken, diğer yandan ders programlarının 

sektörün taleplerine göre güncellenmesi de gerçekleştirilmektedir. Bu amaç doğrultusunda 

öğrenciler, biri İngilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve 

turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle 

donatılmaktadır 

Mezunların İstihdam Profilleri: Bu program mezunları, turizm sektöründe faaliyet gösteren 

konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, ulaştırma işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, 

yat-marina işletmeleri ve eğlence işletmeleri başta olmak üzere, hizmet sektörünün diğer 

alanlarında da (Bankacılık, sigortacılık hastane işletmeciliği, perakende işletmeleri gibi) 

operasyon el ve yönetim kademelerinde çalışabilmektedirler. Buna ek olarak Kamu Personeli 

Seçme Sınavı’ndan (KPSS) gereken puanı almaları durumunda Turizm İşletmeciliği Bölümü 

mezunu olma şartı arayan ve sadece lisans mezuniyetinin başvuru için yeterli olduğu 

memuriyetlere atanabilmektedirler. Ayrıca kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde 

üniversitelerin iki yıl eğitim veren meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde öğretim 

elemanı olarak çalışabilmektedirler. 

Mezunların Çalışma Alanları: Konaklama işletmelerinde; Otel Müdürü, Ön büro Müdürü, 

Yiyecek İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Garson, Resepsiyon Şefi, 

Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik 

mevkilerde çalışma imkânı. Yeme-içme işletmelerinde, Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef 

Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkânı. Seyahat acentalarında işletme 

sorumlu müdürlüğü, tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkânı. 

Hediyelik eşya mağazalarında, mağaza müdürlüğü, satış elemanı vb. iş imkânları Turizm 

Bakanlığı’nda müfettiş ve bakanlığın çeşitli kademelerinde değişik görevler, kamuya ait 

turistik tesislerde iş imkânları. Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı. 

Hizmet sektörüne yönelik bir eğitim verildiği için hizmet sektöründe yöneticilik, banka 

memurluğu vb. iş imkânları da bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan 

mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı da 

bulunmaktadır. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 

Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler mezun oldukları alanların devamı 

niteliğindeki turizm işletmeciliği programına yerleştirilebilirler. 



Üst Derece Programlara Geçiş: Turizm İşletmeciliği ve İşletme alanlarında yüksek lisans 

veya doktora programlarına başvurabilir. 


